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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit scabies merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh 

sarcoptes scabie dengan keluhan gatal terutama malam hari yang ditandai dengan adanya 

kelainan pada kulit berupa papula, vesikula, urtikaria, dan krista (Yasin, 2009. Scabies 

sering diabaikan karena tidak mengancam jiwa sehingga prioritas penanganannya 

rendah, namun sebenarnya scabies kronis dan berat dapat menimbulkan komplikasi 

yang berbahaya. Scabies menimbulkan gejala ketidaknyamanan karena menimbulkan 

lesi yang sangat gatal, dapat menyebar pada semua orang, semua umur, ras, dan level 

social ekonomi (Raza et.al 2009).  

Gejala ketidaknyamanan dari scabies disebabkan oleh ektoparasit. Ektoparasit 

adalah organisme parasit hidup pada permukaan tubuh inang, menghisap darah atau 

mencari makan pada permukaan rambut, bulu, kulit dan menghisap cairan tubuh 

inang (Triplehorn & Jhonson, 2006). Personal hygine yang buruk dapat menyebabkan 

adanya ektoparasit pada kulit yang membuat rasa tidak nyaman. Sekumpulan 

ektoparasit  ini bersifat sporadic epedemik dan endemic (Ciftci et al, 2006). Tungau 

ektoparasit penyebab scabies adalah Sarcoptes scabiei var horminis termasuk ordo 

Acariformes, family Sarcoptidae, Genus Sarcoptes. Sarcoptes scabiei var horminis menular 

melalui kontak manusia dengan manusia (Chosidow, 2006), sedangkan Sarcoptes scabiei 

var mange ditransmisikan ke manusia melalui kontak dengan berbagai hewan liar, 

hewan yang didomestikasi dan hewan ternak (Bandi & Saikumar, 2012). Nama 

Sarcoptes scabiei adalah turunan dari kata Yunani yaitu sarx yang bearti kulit dan koptein 

yang bearti potongan dan kata latin scabere yang berarti untuk menggaruk. Seacara 



 

 

  
 

 
 

2 

harfiah scabies bearti gatal pada kulit sehingga muncul aktifitas menggaruk kulit yang 

gatal tersebut. Saat ini istilah scabies bearti lesi kulit yang muncul oleh aktifitas tungau 

(Cordoro & Iston, 2012). 

Prevalensi scabies di seluruh dunia dilaporkan sekitar 300 juta kasus pertahun 

(Chosidow, 2006).  Pada negera industri seperti Jerman, scabies terjadi secara 

sporadik atau dalam bentuk endemik yang panjang (Ariza et,al 2012). Baur et.al 

(2013) melaporkan prevalensi scabies di India 20,4% Onayemi (2005) juga 

melaporkan prevalensi scabies di Nigeria 28,6%. Zayyid (2010) melaporkan sebesar 

31% prevalensi scabies pada anak berusia 10-12 tahun di Penang Malaysia. Kline et.al 

(2013) melaporkan scabies pada umumnya endemic pada suku Aborigin di Australia 

dan Negara Oceania dengan prevalensi 31%. Heulkelbach & Feldmeier (2006) 

melaporkan prevalensi scabies di Brazil 8,8%.  

Prevalensi scabies di Indonesia menurut Depkes RI berdasarkan data dari 

puskesmas seluruh Indonesia tahun 2008 adalah 5,6-12,95%. Scabies di Indonesia 

menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit tersering (Azizah 2011). Indonesia  

sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, terdapat 14.798 

pondok pesantren dengan prevalensi scabies cukup tinggi. Prevalensi scabies pada 

tahun 2003 di 12 pondok pesantren Kabupaten Lamongan adalah 48,8%, hal ini 

dibuktikan dari penelitian Ma’rufi et.al (2005) bahwa prevalensi scabies pada pondok 

pesantren di kabupaten Lamongan 64,2% senada dengan hasil penelitian Kuspriyanto 

(2002) di Pasuruan prevalensi scabies di pondok pesantren adalah 70%. dan di 

Pesantren An-Najach Magelang pada tahun 2008  adalah 43%. Pada tahun 2008 

sebanyak 15,5% santri penderita scabies di Provinsi Aceh menurun nilai rapornya. 

Santri yang mengidap scabies terganggu kualitas hidup karena keluhan gatal yang 

hebat serta infeksi sekunder. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Sudarsono di 
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Medan pada tahun 2011 yang menunjukkan prestasi belajar santri menjadi lebih 

rendah setelah menderita scabies dibandingkan sebelum menderita scabies 

(Ratnasari.,& Sungkar, 2014).  

Jumlahnya santri yang banyak dan kurangnya pengetahuan tentang informasi 

kesehatan tentang upaya menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren 

mengakibatkan prevalensi scabies sangat tinggi. Terutama di Indonesia pada 

lingkungan masyarakat pesantren banyak tidak menggunakan handuk, mandi 

menggunakan sabun secara bersama-sama, mandi  bersama dalam satu kamar mandi 

2-3 santri, ada yang menceburkan diri dalam bak mandi kemudian airnya juga untuk 

mandi bersama, memakai pakaian secara bergantian antara teman satu dan teman 

lainnya, santri tidur dalam 1 kamar yang berisikan 15-25 santri (Badri, 2005). 

Pencegahan yang dilakukan oleh santri agar terhindar dari penyakit scabies 

diantaranya adalah dengan membiasakan hidup dengan perilaku sehat. Perilaku sehat 

sendiri yaitu aktivitas atau kegiatan seseorang baik diamati maupun yang tidak diamati 

berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan ini 

mencakup pencegahan dan perlindungan diri dari penyakit maupun masalah 

kesehatan lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari penyembuhan apabila sakit 

atau terkena masalah kesehatan, untuk menciptakan pencegahan tersebut dibutuhkan 

Health Education pada santri agar santri mengetahui berperilaku sehat yang baik 

(Notoatmodjo, 2010).  

Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui penyuluhan (Health Education) 

atau sosialisasi menggunakan metode Mind mapping. Mind Mapping merupakan alat 

pengajaran yang mudah di mengerti, Mind Mapping adalah peta konsep yang mudah 

diterapkan (Buzan, 2009).  Pemetaan yang jelas dapat membantu penyampaian materi 

dengan baik. Dengan diberikan mind mapping maka santri akan meningkat 
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pengetahuannya tentang pencegahan scabies, dan akan meningkatkan perilaku sehat 

santri. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Pondok Pesantren Babussalam Malang. 

Pondok Pesantren Babussalam Malang adalah lembaga pendidikan islam yang 

memiliki 380 santri mukim dan tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, 

SMA/SMK, memiliki fasilitas 45 kamar dan 15 toilet, satu kamar diisi oleh 19-25 

santri, disana tidak tersedia unit kesehatan, ventilasi udara kurang, dan pencahayaan 

yang kurang sehingga menyebabkan kondisi kamar yang lembab. Penelitian ini 

difokuskan untuk santri usia 13-15 tahun pada tingkatan SMP karena pada usia 

tersebut sebagian besar anak belum menyadari pentingnya kebersihan diri. Data yang 

didapat oleh peneliti yaitu sebanyak 60 santri yang menderita scabies dari 100 santri 

pada usia 13-15 tahun. 

Berkaitan dengan latar belakang diatas mengingat pentingnya pemeliharaan 

kesehatan khusunya di kalangan pondok pesantren, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan intervensi Efektifitas health education menggunakan metode mind mapping  

terhadap upaya peningkatan pengetahuan tentang perilaku sehat santri usia 13-15 

tahun dalam pencegahan scabies. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan diatas  adalah 

bagaimana ‘’Efektifitas Health Education menggunakan metode Mind Mapping terhadap 

upaya peningkatan pengetahuan tentang perilaku sehat santri usia 13-15 tahun yang 

menderita scabies’’ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui ’Efektifitas Health Education Menggunakan Metode 

Mind Mapping Terhadap Upaya Peningkatan Pengetahuan  Perilaku Sehat Santri 

usia 13-15 tahun Yang Menderita Scabies’ 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang perilaku sehat santri usia 13-

15 tahun yang menderita scabies sebelum dilakukan intervensi health 

education dengan metode mind mapping di ponpes Babussalam Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perilaku sehat santri usia 13-15 tahun 

yang menderita scabies sesudah dilakukan intervensi health education dengan 

metode mind mapping di ponpes Babussalam Malang. 

c. Menganalisa Efektifitas Healt Education menggunakan metode Mind Mapping 

terhadap upaya peningkatan pengetahuan tentang perilaku sehat santri usia 

13-15 tahun yang menderita scabies di Pondok Pesantren Babussalam 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan studi 

literatur tentang upaya meningkatkan  pengetahuan tentang perilaku sehat 

santri dalam pencegahan penyakit scabies melalui intervensi health education 

dengan metode mind mapping di ponpes Babussalam Malang, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat dianalisis tentang sejauh mana santri tersebut 

mampu mengetahui tentang  perilaku hidup sehat serta dampak yang timbul 

terutama pada santri yang tinggal di pondok pesantren. Penelitian tentang 
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sosialisasi program PHBS juga dapat dilakukan namun dengan metode-

metode yang berbeda yang kemudian dapat dianalisa tingkat keefektifan 

metode yang satu dengan metode lainnya jika diaplikasikan secara langsung di 

masyarakat khususnya di pondok pesantren. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan, dapat digunakan sebagai masukan untuk guru di 

pondok pesantren agar dapat mencegah penyakit scabies pada santri. 

b. Bagi peniliti selanjutnya, sebagai dasar bagi peniliti untuk mengembangkan 

penelitian ini khususnya terkait penggunaaan metode mind mapping sebagai 

metode pendidikan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dalam 

pencegahan scabies. 

c. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan tentang metode mind mapping 

sebgai pendidikan kesehatan. 

d. Bagi santri, dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan untuk mencegah 

scabies 

1.5 Keaslian Penelitian  

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Amajida & Saleha 2014 yang berjudul 

Prevalensi Scabies dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Pesantren X, 

Jakarta Timur,  Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi scabies dan 

hubungannya dengan jenis kelamin dan tingkat pendidikan santri Pesantren 

X, Jakarta Timur. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dan data 

diambil pada tanggal 10 Juni 2012 dengan melakukan anamnesis dan 

pemeriksaan dermatologi terhadap semua santri (192 orang). Data dianalisis 

dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi scabies 51,6% 

(laki-laki 57,4% dan perempuan 42,9%; tsanawiyah 58,1% dan aliyah 41,3%) 
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dengan lokasi lesi scabies terbanyak di bokong (33,8%) dan di sela jari tangan 

(29,2%). Uji chi square menunjukkan perbedaan bermakna pada prevalensi 

scabies berdasarkan jenis kelamin (p=0,048) dan tingkat pendidikan 

(p=0,023). Disimpulkan prevalensi scabies di Pesantren X, Jakarta Timur 

adalah 51,3% dan berhubungan dengan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

Perbedaan penilitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel 

independent heath education menggunakan metode mind maping dan variabel 

dependen perilaku sehat santri dalam pencegahan scabies, tempat yaitu di 

pondok pesantren Babussalam Malang, pengambilan sampel dengan cara 

total sampling, responden berjumlah 60 santri dengan metode penelitian 

Wilcoxon Match Pairs Test. 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Anik, (2010) yang berjudul  efektivitas 

penggunaan metode mand map dilihat dari motivasi dan prestasi belajar siswa 

dibandingkan dengan penggunaan metode pembelajaran konversional pada 

siswa kelas XI-IPA semester genap pada pokok pembahasan system 

pernapasan manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kuasi eksperimen 

dengan desain penelitian pretest posttest group design. Subyek penelitian siswa 

kelas XI MAN purwoejo, analisis yang digunakan yaitu analisis data soal tes 

dengan melakukan uji presyarat uji homogenitas varians, uji normalitas) dan 

uji t, untuk analisa data observasi motivasi belajar peserta didik dianalisis 

dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunan 

metode mind map lebih  bahwa efektif terhadap motivasi dan prestasi belajar 

biologi dibandingkan dengan metode konversional pada siswa XI IPA MAN 

Purworejo. Perbedaan penilitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

variabel dependen perilaku sehat santri dalam pencegahan scabies, tempat 
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yaitu di pondok pesantren Babussalam Malang, pengambilan sampel dengan 

cara total sampling, responden berjumlah 60 santri dengan metode penelitian 

Wilcoxon Match Pairs Test. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Umi, (2012) yang berjudul hubungan antara 

pengetahuan santri tentang PHBS dan peran ustadz dalam mencegah 

penyakit scabies dengan perilaku pencegahan penyakit scabies pada santri di 

pondok pesantren Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Metode 

penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh santri di Pondok Pesantren Al-Falah 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 88 santri. Pengambilan data dengan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada umumnya karakteristik responden sebagian besar 

berumur 13-15 tahun dan sebanyak 53,41% berjenis kelamin perempuan. 

Tingkat pengetahuan responden tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

dengan persentase 54,5% adalah sedang dan peran ustadz sebagai orang 

penting dengan persentase 83% adalah tinggi. Sedangkan perilaku 

pencegahan penyakit scabies pada santri di Pondok Pesantren Al-Falah 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan persentase 47,7% adalah dalam 

kategori sedang dalam hal membiasakan diri untuk selalu hidup bersih dan 

sehat. Disamping itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan perilaku 

pencegahan penyakit scabies pada santri di Pondok Pesantren Al-Falah 

dengan p value = 0,001, dan ada hubungan antara peran ustadz dengan 

perilaku pencegahan penyakit scabies pada santri di Pondok Pesantren Al-

Falah dengan p value = 0,047. Perbedaan penilitian tersebut dengan 
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penelitian ini terletak pada variabel independent heath education menggunakan 

metode mind maping dan variabel dependen perilaku sehat santri dalam 

pencegahan scabies, tempat yaitu di pondok pesantren Babussalam Malang, 

pengambilan sampel dengan cara total sampling, jumlah responden 60 santri 

dengan metode penelitian Wilcoxon Match Pairs Test. 

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Lita, (2015) yang berjudul perilaku santri 

dalam upaya pencegahan penyakit scabies di pondok pesantren. Populasi 

dalam penelitian ini adalah para santri yang tinggal di pesantren Ulumu 

Qur’an Stabat, yang menjadi sampel yaitu santri pesantren sebanyak 50 orang 

dengan kriteria umur 10-15 tahun, tinggal di pondok pesantren minimal satu 

tahun. Hasil dari penelitian yaitu tingkat pengetahuan responden dalam usaha 

pencegahan penyakit scabies menunjukkan 7 responden (14%) 

berpengetahuan baik, 28 responden (56%) berpengetahuan sedang, dan 15 

responden (30%) yang berpengetahuan jelek, tingkat sikap responden dalam 

usaha pencegahan penyakit scabies menunjukkan 5 responden (10%) 

bersikap baik, 36 responden (72%) bersikap sedang, dan 9 responden (18%) 

yang  bersikap jelek, dan tingkat tindakan responden dalam usaha pencegahan 

penyakit scabies menunjukkan 15 responden (30%) bertindakan baik, 13 

responden (26%) bertindak sedang, dan 22 responden (44%) yang bertindak 

jelek. Perbedaan penilitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

variabel independent heath education menggunakan metode mind maping dan 

variabel dependen perilaku sehat santri dalam pencegahan scabies, tempat 

yaitu di pondok pesantren Babussalam Malang, pengambilan sampel dengan 

cara total sampling, jumlah responden 60 santri dengan metode penelitian 

Wilcoxon Match Pairs Test. 


